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Abstract. An overview of the Strepsiptera in Belgium and first record of a new indigenous

species: Halictophagus silwoodensis (Halictophagidae)

A list of the seven Strepsiptera species known from Belgium is given together with the first

record of Halictophagus silwoodensis Waloff, 1981.

Résumé. Liste des Strepsiptera en Belgique avec mention d'une nouvelle espèce indigène:

Halictophagus silwoodensis (Halictophagidae)

La liste des sept espèces de Strepsiptera connues de Belgique est donnée et une nouvelle espèce

indigène est mentionnée: Halictophagus silwoodensis Waloff, 1981.
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Strepsiptera in België: soortenlijst

Tot op heden werden 7 soorten Strepsiptera uit België gemeld, hieronder

opgelijst met de referentie van hun eerste vermelding. Uit Nederland zijn 5

soorten bekend (Smit & Smit 2005). John T. Smit onderzoekt momenteel ook het

voorkomen van Halictophagus silwoodensis Waloff, 1981 in Nederland

(persoonlijke mededeling).

Elenchidae
Elenchus tenuicornis (Kirby, 1815) als genus Elenchus in Anonymus, 1936; als E. tenuicornis in

Haghebaert, 1986.

Stylopidae
Halictoxenos sp. als Halictoxenos spencii en Halictoxenos cylindrici in Crèvecoeur, 1949.

Pseudoxenos heydeni (Saunders, 1852) als Pseudoxenos schaumii in Crèvecoeur, 1949.

Stylops melittae Kirby, 1802 als Stylops spp. in Pasteels, 1949.

Xenos vesparum (Rossi 1794) in Henderickx, 2006.

Halictophagidae
Halictophagus silwoodensis Waloff 1981 (deze publicatie).

Halictophagus curtisi (Curtis, 1832) in Haghebaert, 1993.

Halictophagus silwoodensis in België

Een paar jaar na de ontdekking van H. silwoodensis in Groot-Brittannië (Waloff

1981) werd de soort ook vermeld uit Duitsland (Melber 1989). Het vermoeden

rees dat de Strepsiptera-parasiet het hoofdverspreidingsgebied van de gast, de

Heidecicade Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) (Fig.1), overlapt.
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Fig. 1 : De Heidecicade, Ulopa reticulata. Mechelse Heide, Maasmechelen (België, Prov. Limburg),

7-8.VI.2007, leg. H. Henderickx.

Fig. 2: Halictophagus silwoodensis, lege mannelijke pop dorsaal onder de vleugels van de

Heidecicade.

Fig. 3: Halictophagus silwoodensis, vrouwtje, de kop steekt uit tussen het laterale deel van de

tergieten van de Heidecicade.
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Een onderzoek van U. reticulata op de Mechelse Heide (Maasmechelen,

Limburg) in juni 2007 toonde inderdaad parasitisme door H. silwoodensis aan. Er

werden 3 lege mannelijke poppen (Fig. 2) en één pop met vrouwtje (Fig. 3) van

deze Strepsiptera in U. reticulata gevonden op de rand van een met heide

begroeide duinpan (7 en 8 juni ).

De strepsiptera’ s werden aangetroffen in heidecicaden die met een speciaal

stofzuigersysteem (Henderickx 1995) diep tussen de struiken werden

geëxtraheerd, heidecicaden die met het sleepnet bovenaan in de struiken werden

gevangen bleken geen drager. Wellicht houden de geparasiteerde U. reticulata

zich meer onderaan in de heidevegetatie op. Verpopte H. silwoodensis bevindt

zich onder de vleugels van de cicaden en kan pas gezien worden na het oplichten

hiervan met een pincet. De mannelijke poppen bevinden zich dorsaal (Fig. 2), het

vrouwtje steekt meer aan de zijkant net onder de vleugelrand naar buiten (Fig. 3).

Ook te Mol, Balen en Turnhout werden heidefragmenten onderzocht. Overal

bleek de cicade U. reticulata voor te komen, maar geparasiteerde exemplaren

werden verder niet meer gevonden.
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